
 (97-96سِ ضاًسزّن)ًیوسال اٍل سالتحصیلی  از بیص غیبت با زاًطجَیاى اساهی

 

تعداد  استاد مربوطه عنوان درس شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 جلسات

 3 آ. بِ رقن طراحی آهَزضی زر آهَزش الْیات 9333335311 هحوس هجیسلَ 1

 9 آ.تقی پَر زباى اًگلیسی 9611117543 ّازی قاسوی 2

 9 آ.تقی پَر زباى اًگلیسی 9611117526 هحوَز اکبری 3

 6 آ.تقی پَر زباى اًگلیسی 9511711663 سلگیهجتبی  4

کلیِ  آ.تقی پَر زباى اًگلیسی 9611117529 جعفر بْراهی 5

 جلسات

 6 ز. پاکٌْاز ًگارش ذالق 9522712315 هصطفی کرهی 6

سیس هحوس زیٌتی  7

 ّاضوی پَر

 6 ز. پاکٌْاز ًگارش ذالق 9511116895

 7 پاکٌْازز.  ًگارش ذالق 9511116898 حسیي ضوسی 8

 6 ز. پاکٌْاز ًگارش ذالق 9511116559 هحوس هْسی هحوسی 9

 6 ز. پاکٌْاز ًگارش ذالق 9511116564 هْسی ًظری 13

 8 ز. پاکٌْاز هباًی آهَزش زباى فارسی 9611116144 علی الْی فر 11

 12 ز.گَزرزی حقَق سیاسی اجتواعی 911333353333 جابر ابراّیوی 12

 8 ز.گَزرزی حقَق سیاسی اجتواعی 9511212324 هرتضی باقری 13

 12 ز.گَزرزی حقَق سیاسی اجتواعی 9212538765 هحوس جعفری 14

 7 ز.گَزرزی 1اًسیطِ اسالهی  9215442154 هیالز عسگری 15

 8 آ. ضفیعیاى هباًی آهَزش علَم تجربی 941116144 علی الْی فر 16

 12 آ. ضفیعیاى علَم تجربیهباًی آهَزش  9611116222 هرتضی هحوَزی 17

 3 آ. کاظوی 1فقِ  9333335312 حسیي سرزاری 18



 (97-96سِ ضاًسزّن)ًیوسال اٍل سالتحصیلی  از بیص غیبت با زاًطجَیاى اساهی

 

تعداد  استاد مربوطه عنوان درس شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 جلسات

 5 آ. کاظوی سیرُ هعصَهیي 9333335312 حسیي سرزاری 19

 4 آ. کاظوی سیرُ هعصَهیي 9511215339 حسیي اضرفیاى 23

 4 آ. کاظوی سیرُ هعصَهیي 4222323139 هرتضی باقری 21

 3 آ. کاظوی 1تفسیر  4222323139 هرتضی باقری 22

کل  آ. پیلِ ٍریاى تارید فرٌّگ ٍ توسى 9333435319 هرتضی ذرهایی 23

 جلسات

 5 ز. رٍغٌیاى جاهعِ ضٌاسی تربیتی 9521115295 افطیي جباری تَکل 24

 6 آ. الِ رضایی 1کارگاُ آهَزش ٌّر  9511116931 هْسی کرهی 25

      

      

 3 ز. زبرجسیاى ضیوی تجسیِ زستگاّی 9333334333 کربالیی حسٌی 28

 3 ز. زبرجسیاى ضیوی تجسیِ زستگاّی 9333334314 زکریا هرازی 29

 3 ز. زبرجسیاى ضیوی تجسیِ زستگاّی 9333334341 ٍّاب هحوسی 33

 3 ز. زبرجسیاى 2ضیوی هعسًی  9333334345 ٍحیس بابایی 31

 3 ز. زبرجسیاى 2ضیوی هعسًی  9333334339 رضا جلیلی 32

 3 زبرجسیاىز.  2ضیوی هعسًی  9333334338 هْسی هجیسی 33

اصَل ٍ رٍش ّای  9333334312 هحوس کر 34

 تسریس

کل  آ. علی پَر

 جلسات

 9 آ. گرضاسبی فرر 1کارگاُ ٌّر  9333331324 احساى ستاری 35

 11 خ. هرازعلیاى رٍاًطٌاسی رضس 9611117543 ّازی قاسوی 36



 (97-96سِ ضاًسزّن)ًیوسال اٍل سالتحصیلی  از بیص غیبت با زاًطجَیاى اساهی

 

تعداد  استاد مربوطه عنوان درس شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 جلسات

 11 خ. هلکی رًجبر رٍاًطٌاسی زباى 9611117543 ّازی قاسوی 37

 11 هحوَز احوسی حقَق سیاسی 9611117543 ّازی قاسوی 38

 11 هحوَز احوسی تفسیر هَضَعی 9611117543 ّازی قاسوی 39

اصَل ٍ رٍش ّای  9611116136 هحوس اهیي احوسًٍس 43

 راٌّوایی ٍ هطاٍرُ

 7 آ. شیری

      

 

 

 :استاىضَرای آهَزش ًظر  *

 

 

                                                                              

      

                                       

  هعاٍى آهَزضی پرزیس ضْیس هقصَزی                         

 علی جاللًَسیاى                                      

 


